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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. Efterfølgende valgte Benny Jørgensen af personlige grunde

at  udtræde af  bestyrelsen,  og som nyt  bestyrelsesmedlem indtrådte  1.  suppleant

Poul  Nautrup,  Kaldred.  Bestyrelse  og arkivmedarbejdere  beklager  meget  Benny

Jørgensens valg. Benny Jørgensen indtrådte i bestyrelsen i 2013 og i 2014 meldte

ægtefællen  Sonja  sig  som  arkivmedarbejder.  I  april  2016  døde  Sonja  af  en

uhelbredelig kræftsygdom. Vi skylder  Benny og Sonja  en stor  tak for  det  store

arbejde, de  udførte i  arkivsammenhæng i de år, det blev til.  Benny har, og det

samme havde Sonja, en humørfyldt tilgang til tilværelsen, der virker smittende på

omgivelserne.

Poul Nautrup vil  være kendt af  mange.  Han stammer fra Sejerø og har et  stort

kendskab  til  denne  pragtfulde  ø.  I  en  lang  årrække  var  han  kirkesanger  ved

Bregninge-Bjergsted-Alleshave  kirker.  Rud  Lynge  Jacobsen  er  sammen  med

Marlene  Eide  Paulsen  fortsat  udpeget  til  at  repræsentere  arkivet  i  Svebølle

Kvikbiblioteks biblioteksgruppe. Som én af brugerne af Svebølle Aktivitetscenter er

vort  arkiv  indgået  i  Kvik-bibliotekets  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. Vores deltagelse i

det samarbejde, der finder sted i og omkring Svebølle Aktivitetscenter, Åvangen,

giver arkivet en stor kontaktflade, hvilket afspejler sig i vort store medlemstal. Der

er grund til  at  takke Rud og Marlene for det arbejde,  de yder for arkivet i  den



forbindelse.  

De,  der  har  deres  daglige  gang  her  i  Åvangen,  vil  bemærke,  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.

Arrangementerne i Svebølle Aktivitetscenter er med besøgstal, der ofte nærmer sig

de 150 nogle af de bedst besøgte arrangementer i Kalundborgområdet. At det er

tilfældet  skyldes  i  høj  grad  Svebølle  Aktivitetscenters  flotte  cafélokale  med

tilstødende faciliteter, men også at der er en kreds af frivillige fra de forskellige

brugergrupper, som smøger ærmerne op forud for ethvert arrangement, og som først

går hjem, når den sidste stol er sat på plads og den sidste kaffekop er vasket op. Vi

må virkelig glæde os over,  at vort arkiv har mulighed for at være med i denne

sammenhæng.

Tager  vi  vore  egne  arrangementer,  så  lagde  vi  ud  den  22.  maj  i  herligt

forsommervejr med en bustur til Zen Garden ved Stenlille. Udflugten, der havde 35

deltagere, indledtes med morgenkaffe i Svebølle Aktivitetscenter.  De deltagende

medbragte  selv  en picnickurv til  frokosten,  som vi  nød på  Zen havens  terrasse

omgivet af et hav af blomstrende rhododendroner og med mange flotte koi-karper

svømmende i de  nærliggende bassinerne.   Arkivet, der gav et pænt tilskud til turen

stod  for  det   efterfølgende  kaffebord  i  stedets  kælderrestaurant,  hvor  Jakobine

Nielsen,  der  sammen  med  sin  mand  Jørgen  ejer  stedet,  fortalte  om  havens

tilblivelse. En vellykket dag, hvor vejret var med os.

Den 12. september havde vi inviteret til et lysbilled-foredrag med Margit og Henrik

Nielsen, der begge har en fortid som lærere på Svebølle Skole. Henrik Nielsen var

endvidere i en årrække organist ved Viskinge og Aunsø Kirker. Margit og Henrik,

der har arbejdet 4 år i Tanzania, fortalte om deres tanzanianske hverdag, om deres

møde med masaierne og om masaiernes traditionsrige liv. Et spændende foredrag

om et  folk,  hvor  en mand har  4  koner,  og  hvor  en  mands status  og betydning

bedømmes efter hvor mange børn, og hvor mange stykker kvæg han har.



Tirsdag  d.  24.  oktober  havde  vort  arkiv  sammen  med  Svebølle  Kvikbibliotek

inviteret til foredrag om De Dansk Vestindiske Øer med historikeren Carsten Egø

Nielsen, Slagelse som foredragsholder. Anledningen var, at det i 2017 var 100 år

siden, vi solgte De Dansk Vestindiske Øer til USA for 25 mill. Dollars. Penge der

efterfølgende  blev  god  brug  for  til  ”genrejsningen”  af  Sønderjylland,  der  som

bekendt kom tilbage til Danmark i 1920.  Indledningsvis lod Carsten Egø Nielsen

forstå, at mange af de pragtbygninger, der i dag er i det indre Købenahvn, er opført

for de såkaldte sukkerpenge skaffet ved slavearbejde på øerne. Det gælder også de

4 Amalienborg Slotspalæer. Mange af de 80 fremmødte gav efterfølgende udtryk

for deres begejstring over aftenens forløb. Entréen var denne aften  50 kr. for ikke

medlemmer og 25 kr. for medlemmer.

Det ligger fast, at det landsdækkende arrangement Arkivernes Dag afholdes d. 2.

lørdag i november.  Den 11. nov. havde vort Arkiv i lighed med de fleste af landets

lokalarkiver  inviteret  til  åbent  hus  i  anledning  af  Arkivernes  Dag.  Dagen  blev

markeret med udstillingen ”Før og nu”, der med 20 udstillingsrammer, fyldt med

billeder og tilhørende tekst og med fremlagte ting, satte fokus på gamle dage og på

en del af de forandringer, mange har oplevet gennem årene. Udstillingen, der var

velbesøgt med omkring 45  fremmødte, kunne ses gennem hele den efterfølgende

uge. Der blev i løbet af dagen tegnet 4 nye medlemskaber. 

De to skoleborde, der står i bibliotekshjørnet var med i udstillingen. Vi har valgt at

lade dem stå, da de bliver flittigt brugt af de børn, der møder op sammen med deres

forældre.

Den  15.  februar  havde  arkivet  inviteret  til  lokalhistorisk  filmaften  i  Svebølle

Aktivitetscenter,  Åvangen.  Programmet  for  aftenen  var  denne  gang  sammensat

med nye og gamle videoklip fra vort område, – videoklip der alle var fundet på

nettet som youtube klip. Det er fra flere sider gjort gældende, at det, der sker i dag

er historie i morgen, og at det er vigtigt, at der er vagthunde i arkivet, som konstant

følger  med  i,  hvad  der  sker  aktuelt  på  egnen  og  sørger  for,  at  det  bliver



dokumenteret. Aftenens program var således i god tråd med, hvad der her gøres

gældende.  Interessen for aftenen skulle vise sig at være stor, idet 53 var mødt frem,

da  forestillingen  begyndte.  Gunnar  Petersen,  Viskinge  havde  sørget  for,  at  det

teknisk  kunne  lade  sig  gøre  at  vise  klippene.  Flemming  Paulsen  stod  for

kommentarerne til de enkelte klip. 

I  forbindelse  med  en  høtidelighed  i  Viskinge  Kirke  med  et  efterfølgende

arrangement  i  Svebølle  Aktivitetscenter,  hvor man d.  5.  maj  sidste  år mindedes

Danmarks Befrielse, stod vort arkiv for en udstilling af billeder fra krigens tid. Det

var sognepræst Sanne Kristensen, repræsentanter fra lokalrådet og brugergrupperne

i  Svebølle  Aktivitetscenter,  der  med  ufreden  i  verden  som  anledning,  var

initiativtagere til dette fredsarrangement.

Svebølle Aktivitetscenter Åvangen har officielt 20 års-jubilæum d. 21 august i år.

En mærkedag kredsen omkring Svebølle Aktivitetscenter har valgt at markere den

7. september, og i den forbindelse har vort arkiv lovet at arrangere en udstilling

med billeder og avisudklip, der illustrerer det liv, der har været på stedet gennem de

mange år. Vi har envidere lovet også at bringe en omtale af begivenheden i vort

kommende medlemsblad, dvs. juni-bladet.

Den 19. januar 2017 modtog vort arkiv en e-mail fra SLA. Af mailen fremgik, at

landets arkiver i 2017 ville blive inviteret til at deltage i et fælles arkivprojekt om

indsamling af erindringer. Planen om indsamlingen blev lanceret d. 1. marts 2017.

Der  medfulgte  en  kort  beskrivelse  af  projektet,  der  kaldes  ”Gi'  det  videre  –

indsamling af  erindringer  i  2017”.  -  2017 skulle  stå  i  historiens tegn over  hele

landet.  Kulturstyrelsen, Nationalmuseet og Danmarks Radio samarbejdede under

overskriften ”Historier om Danmark” - om at sætte fokus på danskernes historie,

Som mange sikkert bemærkede,  sendte Danmarks Radio en række udsendelser om

Danmarks  historien  med  skuespilleren  Lars  Mikkelsen  som den  gennemgående

fortæller, og en række museer havde fået bevillinger til at lave forskellige projekter.

I et af DR's afsnit om Danmarkshistorien blev der vist klip fra Aunsø gamle Kirke,



hvor lokale her fra egnen deltog som statister. Man har besluttet, at projekt ”Giv det

videre” fortsætter foreløbig også her i 2018.

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

historier digitalt.

Det er nu godt 3 år siden, at formidlingsportalen arkiv.dk blev åbnet. I de 3 førløbne

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

mange nye billeder fra vort arkiv på arkiv.dk. Også i år skal der opfordres til, at

man går 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.   Det  ligger  nu  fast,  at  bladet  af  hensyn  til  de  numre,  der

forsendes  med  postvæsnet  skal  være  på  24  sider,  da  vægten  så  holdes  under

vægtgrænsen på 50 g.  Vi tilstræber at lave bladet i et layout, der udnytter papiret

mest muligt.

Vi  efterlyser  stadig  bidrag  til  bladet  fra  vore  medlemmer.  Det  kunne  være  en

slægtshistorie eller en lokalhistorisk begivenhed,  der er værd at genopfriske. Vi

bringer også gerne billeder, der fortæller lokalhistorie fra vort område. 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 med årene 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. Der blev d. 15. februar 2017 installeret

en  tæller,  der  viser  antal  besøg  og antal  opslag  på  hjemmesiden.  Siden  da  har

51.000 besøgt hjemmesiden, og der har været tæt ved 150.000 opslag.

På medarbejdersiden har vi,  som tidligere nævnt måttet tage afsked med Benny

Jørgensen.  I sensommeren 2016 fik vi tilgang af Connie Djernis fra Kobjergvej i

Svebølle som arkivmedarbejder, og Connie er faldet godt til.  Hun er nu en god

støtte for Inga Jensen, der står for de mange og omfattende arkibas-registreringer.

http://www.givdetvidere2017.dk/


Med henblik på i et vist omfang at kunne fremstille egne publikationer er der i årets

løb for et samlet beløb på kr. 18.000,- indkøbt en skæremaskine, en standsemaskine

og en indbindingsmaskine. Til brug for indkøbet har vi efter ansøgning modtaget kr.

15.000,- fra Paraplyens fællesfond, og det var hvad vi søgte om. Som I sikkert har

bemærket, har I i december måned modtaget en lokalhistorisk kalender for 2018.

Kalenderen  er  den  første  frembringelse,  der  foretaget  ved  hjælp  af  nævnte

nyanskaffelser.  Selve  fremstillingsprocessen  er  blevet  styret  og  ledet  af  Gunnar

Petersen, Viskinge. Selve tilrettelæggelsen af det redaktionelle indhold  er foretaget

af Connie Djernis, så det er de to her nævnte, der først og fremmest skal have æren

for det flotte resultat. Det er planen, at kalenderen også skal udkomme til næste år.

Vort  arkiv  var  også  med  i  udgivelsen  af  den  lokalhistoriske  Årbog  for  2017.

Navnet på årbogen var for 2017-udgaven ændret til  Arkivernes Hjul for at gøre

bogen mere salgbar hele året og ikke kun op til jul. Vi bidrog til indholdet med et

charmerende  og  tankevækkende  indlæg,  ”En  Snertinge  dyrlæges  strøtanker”  ,

skrevet og illustreret af tidligere dyrlæge Jørgen Schou, Snertinge. - Det er en lille

beretning om et natligt besøg hos søskendeparret Peder og Mary i Rughaven ved

Eskebjerg Vesterlyng og om deres kælvekvie Pivsens dramatiske nedkomst.

Der  bliver  brugt  megen  energi  på  at  lave  nævnte  årbog.  Desværre  står

anstrengelserne efter vort arkivs opfattelse ikke mål med resultatet. Det er svært at

sælge bøger i dagens Danmark. I 2016 blev årbogen Arkivernes Jul udgivet i 1000

eksemplarer, heraf er der indtil  nu solgt 577. I 2017 blev årbogen udgive i  810

eksemplarer. - Indtil nu er der af denne årgang solgt 371 bøger

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 er der nu også indkøbt en A2 scanner.. Scanningerne foretages til pdf

og  lagres  på  arkivserveren.  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 finde avisomtaler og andre oplysninger, der ligger



tilbage i tiden.

Lidt statistik: 

Vort arkiv har ved årsskiftet 250 medlemmer. Det er ganske godt sammenligner vi

os med medlemstallene i områdets øvrige arkiver. 

I  løbet  af  2017  har  arkivet  modtaget  45  indleveringer.  I  2016  var  antallet  af

indleveringer 52. Et par af indleveringerne er store og kræver meget arkiverings-

arbejde.

Vort arkivs størrelse målt på hyldemeter er 220 m (218)

Der har i årets løb været en tilgang  på 2 m

I arkivet er der 4.815 (3.657) registrerede billeder. 

Der  har  det  seneste  år  være  62  (67)  besøgende  i  arkivet  inden  for  arkivets
åbningstid, - dvs. torsdag eftermiddag.

Antal af besøg på hjemmesiden det sidste år har som tidligere nævnt været 51.000
og der har været næsten 150.000 opslag på hjemmesiden

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

Der har været 225 (149)  skriftlige henvendelser og 170 (192) telefoniske

På vort arkiv er der ikke lønnede medarbejdere

Vore frivillige medarbejderes arbejdstimer årligt skønnes samlet at være ca. 5.800

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

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

er grund til igen 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 til vore arrangementer.

Uden vore medlemmers støtte ville der ikke være noget lokalarkiv for det område,

der udgør den tidligere Bjergsted Kommune.


