
Årsberetning	  2013	  –	  Vordingborg	  Lokalhistoriske	  Arkiv	  
	  
Registreringsstatus:	  	  
Der	  er	  i	  2013	  indkommet	  52	  større	  og	  mindre	  afleveringer.	  Det	  er	  mere	  end	  1	  om	  ugen,	  da	  
arkivet	  har	  lukket	  i	  juli	  og	  i	  julen.	  Der	  blev	  i	  løbet	  af	  året	  registreret	  ca.	  700	  enkeltbilleder	  samt	  
34	  billedserier,	  	  7	  (nye)	  arkivfonde,	  27	  småtryk,	  18	  (nye)	  emnesamlinger,	  23	  bøger	  og	  23	  
avisudklip.	  
Desuden	  er	  en	  del	  indkommet	  materiale	  blevet	  tilføjet	  eksisterende	  A-‐fonde	  og	  emnesamlinger.	  
	  
Blandt	  årets	  største	  afleveringer	  er	  arkivalier	  fra	  flere	  generationer	  af	  købmands-‐	  og	  
lærerfamilien	  Marckmann,	  samt	  en	  meget	  stor	  samling	  land-‐	  og	  matrikelkort	  fra	  det	  gamle,	  lokale	  
landmålerfirma	  Olivarius	  samt	  efterfølgere.	  Desuden	  er	  der	  i	  forbindelse	  med	  jubilæet	  for	  
Vordingborg	  Kaserne	  indkommet	  en	  del	  fotos.	  
	  
I	  alt	  har	  arkivet	  ved	  årsskiftet	  ca.	  5.600	  enkeltbilleder,	  225	  billedserier,	  43	  fotoalbums,	  1.300	  
arkivfonde,	  230	  emnesamlinger,	  265	  småtryk,	  370	  bøger	  og	  4.200	  avisudklip.	  Ikke	  så	  mærkeligt,	  
at	  pladsen	  kan	  føles	  trang	  på	  magasinet.	  
	  
Trods	  den	  store	  mængde	  registreringer	  i	  årets	  løb,	  gør	  den	  stadige	  strøm	  af	  afleveringer,	  at	  det	  er	  
vanskeligt	  at	  komme	  ajour	  med	  registreringen.	  Især	  mangler	  der	  folk,	  der	  kan	  registrere	  
arkivfonde,	  som	  er	  det	  mest	  tidskrævende	  og	  vanskelige.	  De	  store	  afleveringer	  tager	  flere	  
måneder	  at	  registrere.	  
	  
Lokaleforhold	  
Arkivet	  holder	  til	  i	  Kulturarkaden	  sammen	  med	  biblioteket	  og	  holder	  åbent	  hver	  tirsdag	  fra	  10-‐
16.	  Arkivet	  råder	  over	  et	  arbejdslokale	  og	  et	  magasin,	  og	  det	  er	  i	  underkanten	  af,	  hvad	  der	  er	  
behov	  for.	  Magasinpladsen	  er	  meget	  trang,	  og	  arbejdslokalet	  anvendes	  både	  som	  læsesal,	  
kaffestue,	  bibliotek	  og	  nærmagasin.	  Det	  er	  ikke	  hensigtsmæssigt	  at	  have	  så	  forskellige	  funktioner	  
i	  samme	  rum,	  men	  der	  har	  ikke	  været	  mulighed	  for	  at	  annektere	  ekstra	  lokaler.	  	  Det	  begynder	  
også	  at	  knibe	  med	  at	  skaffe	  arbejdspladser	  og	  computere	  nok	  til	  de	  frivillige.	  Dog	  kan	  
nabolokalet,	  der	  rummer	  bibliotekets	  lokalhistoriske	  samling,	  anvendes	  som	  arbejdsrum	  og	  
ekstra	  læsesal	  i	  det	  daglige.	  Arkivet	  har	  desuden	  fordel	  af	  at	  kunne	  trække	  på	  bibliotekets	  it-‐
afdeling,	  der	  er	  en	  stor	  hjælp	  ved	  tekniske	  problemer.	  	  
	  
Aktiviteter	  og	  begivenheder	  
Årets	  store	  begivenhed	  var	  Vordingborg	  kasernes	  100	  års	  jubilæum.	  Arkivet	  havde	  lavet	  en	  
jubilæumsudstilling	  bestående	  af	  10	  plancher	  samt	  en	  række	  indlånte	  genstande	  fra	  museet,	  
kasernen	  og	  soldaterforeningen.	  Udstillingen	  blev	  åbnet	  29.	  januar	  af	  garnisonskommandanten	  
og	  blev	  vist	  hele	  februar	  i	  Kulturarkaden.	  Herefter	  flyttede	  udstillingen	  ud	  på	  kasernen,	  hvor	  den	  
blev	  opstillet	  i	  auditoriets	  foyer.	  Udstillingen	  kom	  i	  centrum	  da	  dronningen	  og	  prinsgemalen	  
besøgte	  kasernen	  i	  september.	  Kasernen	  havde	  besluttet,	  at	  regentparret	  skulle	  orienteres	  om	  
kasernens	  historie	  ved	  at	  se	  udstillingen,	  og	  arkivlederen	  fik	  æren	  af	  at	  vise	  dem	  rundt.	  



Udstillingen	  har	  været	  så	  populær,	  at	  kasernen	  har	  bedt	  om	  at	  få	  lov	  at	  beholde	  den,	  mod	  at	  købe	  
nye	  udstillingsmoduler	  til	  arkivet.	  
	  
I	  november	  udgav	  LASA	  (Lokalarkiverne	  i	  det	  tidligere	  Storstrøms	  Amt)	  en	  antologi	  med	  artikler	  
om	  lokale	  matadorer.	  Vordingborg	  Lokalhistoriske	  Arkiv	  bidrog	  med	  en	  artikel	  om	  den	  
entreprenante	  iværksætter	  og	  biografejer	  Th.	  Orland	  Pedersen.	  
Ved	  det	  årlige	  åbent-‐hus-‐arrangement,	  Arkivernes	  Dag,	  blev	  bogen	  præsenteret,	  og	  der	  blev	  vist	  
filmklip	  fra	  Vordingborg,	  optaget	  af	  Orland	  Pedersen.	  Det	  var	  den	  hidtil	  mest	  velbesøgte	  
Arkivernes	  Dag,	  med	  ca.	  50	  besøgende.	  
	  
I	  løbet	  af	  2013	  blev	  det	  muligt	  via	  SLA	  (Sammenslutningen	  af	  Lokalarkiver)	  at	  få	  en	  hjemmeside,	  
der	  er	  let	  at	  tilpasse	  arkivernes	  behov.	  Vordingborg	  Lokalhistoriske	  Arkiv	  er	  derfor	  gået	  bort	  fra	  
sin	  hidtidige	  blog,	  og	  har	  i	  stedet	  fået	  hjemmeside	  på	  domænet	  ”vordingborglokalarkiv.dk”.	  
Samtidig	  blev	  det	  muligt	  at	  lave	  en	  søgeadgang	  til	  arkivets	  registreringer	  (Mini-‐Arkibas).	  På	  
hjemmesiden	  er	  der	  et	  fritekst-‐søgefelt,	  og	  derigennem	  kan	  enhver	  sidde	  derhjemme	  og	  søge	  i	  
arkivets	  samlinger.	  Det	  er	  der	  allerede	  mange,	  der	  har	  benyttet	  sig	  af.	  
	  
Da	  lokalhistorikeren	  Allan	  Huglstad	  researchede	  til	  sin	  bog	  om	  Vordingborg	  under	  besættelsen,	  
fik	  han	  lov	  at	  gennemse	  arkivets	  samling	  af	  uregistrerede	  billeder	  fra	  krigsårene.	  Til	  gengæld	  
satte	  han	  så	  vidt	  det	  var	  muligt	  tid,	  sted,	  navne	  og	  begivenheder	  på	  billederne,	  så	  de	  i	  løbet	  af	  
2013	  har	  kunnet	  registreres.	  Arkivet	  har	  derfor	  nu	  en	  solid	  billedsamling	  fra	  besættelsen.	  
	  
Der	  er	  i	  2013	  også	  blevet	  arbejdet	  med	  en	  stor	  samling	  af	  pressefotos	  fra	  Vordingborg	  Dagblad.	  
Billederne	  er	  afleveret	  uden	  oplysninger	  om	  hvem	  og	  hvad	  der	  er	  på	  billederne,	  og	  det	  kræver	  
derfor	  en	  del	  research,	  inden	  de	  kan	  registreres.	  I	  forbindelse	  med	  dette	  arbejde	  er	  der	  indhentet	  
tilladelse	  fra	  pressefotograferne	  bag	  billederne	  til	  at	  arkivet	  må	  anvende	  dem.	  
	  
Endelig	  bidrog	  arkivet	  til	  en	  ny	  Find	  Vej	  i	  Danmark-‐rute	  i	  samarbejde	  med	  den	  lokale	  
orienteringsløberklub,	  O-‐63.	  Tidligere	  har	  arkivet	  og	  klubben	  sammen	  lavet	  en	  lokalhistorisk	  	  
rute	  i	  Vordingborg	  by.	  Den	  nye	  rute	  går	  gennem	  Oringe	  og	  Trellemarken,	  og	  arkivet	  har	  bidraget	  
med	  oplysninger	  om	  områdets	  historie.	  
	  
	  
Medarbejdere	  
Arkivets	  leder	  har	  7,5	  time	  om	  ugen	  til	  at	  varetage	  arbejdet	  på	  arkivet.	  Al	  anden	  arbejdskraft	  
udføres	  af	  frivillige.	  Der	  blev	  i	  2013	  gjort	  forsøg	  på	  at	  få	  lov	  at	  ansætte	  en	  flexjobber	  10	  timer	  om	  
ugen,	  men	  kommunen	  kunne	  ikke	  oprette	  stillingen.	  
I	  stedet	  blev	  der	  gjort	  en	  aktiv	  indsats	  for	  at	  skaffe	  flere	  frivillige.	  Ved	  årets	  start	  var	  der	  ca.	  8	  
aktive.	  Efter	  annoncering	  i	  Lokalhistorisk	  Forenings	  blad,	  meldte	  der	  sig	  fire	  nye.	  Desuden	  
startede	  en	  tidligere	  løntilskudsmedarbejder	  som	  frivillig.	  Ved	  årets	  udgang	  var	  der	  derfor	  11	  
aktive	  frivillige,	  samt	  3-‐4	  løsere	  tilknyttede.	  	  
	  



Fire	  af	  medarbejderne	  har	  i	  årets	  løb	  deltaget	  i	  registreringskurser,	  og	  en	  enkelt	  deltog	  sammen	  
med	  arkivlederen	  i	  SLAs	  årsmøde,	  der	  samtidig	  er	  et	  todages	  kursus,	  i	  år	  med	  temaet	  datering	  af	  
billeder.	  
	  
	  
	  
	  


